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Internet: a mobil eszközöket kommunikációra, a 
fix eszközöket ügyintézésre használjuk 

Napi három és fél órát töltenek a magyarok a világhálón 

A GfK Digital Connected Consumer (DCC) felmérésének legfrissebb 

adatai szerint a hazai internethasználók mintegy napi 209 percet, azaz 

közel három és fél órát töltenek a világhálón. A legfőbb internetes 

tevékenységek listáján továbbra is vezet a közösségi oldalak 

látogatása, az elektronikus levelezés és a hírolvasás, amit jellemzően 

mobil eszközökön végeznek a netezők. Fix eszközökön zajlik viszont a 

nagyobb elmélyülést megkívánó online ügyintézések többsége. 

Bár az internetezésre fordított idő évek óta szinte változatlan – napi értéke 

némiképp meghaladja a 200 percet – az internetezésre használt 

eszközöket tekintve komoly változás figyelhető meg. Míg az 

internethasználat korábban jellemző platformja az asztali PC volt, addig 

idén már 41 percre nőtt az okostelefonon végzett aktív internethasználat 

időtartama, szemben a 2011-ben mért 3 perccel. A világháló 

böngészésével asztali gépnél már közel egy órával kevesebbet töltünk, 

mint 4 évvel ezelőtt. 

 

Az internetezésre kizárólag fix eszközt (PC, notebook vagy okostévé) a 

netezők 30 százaléka használ, míg túlnyomórészt mobil eszközt már a 

netezők 36 százaléka. Kijelenthetjük, hogy 2015-ben az internetezés már 

nem helyhez kötött Magyarországon. Hiába nagyarányú azonban az 

okostelefonok és tabletek használata, az applikációkért fizetni hajlandók 

aránya nem növekszik. 
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Az internetes tevékenységek népszerűségi listáját továbbra is a közösségi 

oldalak látogatása, az e-mailezés, illetve a híroldalak olvasása vezeti. Az 

interneten végzett egyéb tevékenységeket tipizálva négy típus látszik 

elkülönülni:  

 ügyintézés (pl. online bankolás, vásárlás és egyéb ügyintézés) 

 kommunikáció (chat, képek feltöltése, közösségi oldalak) 

 a tartalom létrehozásával járó önmegmutatás (saját blog, saját videó 

feltöltés), illetve  

 az időtöltést jelentő hírolvasás, online játék. 

 

 

 

Bár a közösségi oldalak látogatása általános, Magyarországon egyelőre 

mégis inkább a nőkre jellemző. Chatelni és torrentezni a 15–29 éves 

korosztály szokott, a térképes navigáció viszont inkább a férfiakra jellemző. 

A gyakran és inkább mobil eszközökön futtatott lehetőségek közé tartozik 

az üzenetküldő alkalmazások használata és a közösségi oldalak 

látogatása. Inkább mobil eszközzel történik még az útvonaltervezés és a 

saját fotók feltöltése. A pénzköltéssel járó online vásárlás, ügyintézés, 

bankolás mindazonáltal jellemzően fix eszközökön történik – vélhetően az 

ezekhez szükséges nagyobb elmélyülés, odafigyelés igénye és a 

biztonságosabbnak hitt fizetés miatt. A vizsgált célcsoport kevesebb mint 

10 százaléka végzi e tevékenységeket inkább mobil eszközön. 

A GfK-ról 

A GfK megbízható forrásként, releváns piaci és fogyasztói információkkal 

segíti ügyfeleit sikeres üzleti döntéseik meghozatalában. 80 évnyi 

tudományos tapasztalatunk meghatározza több mint 13 000 elkötelezett 

szakértőnk mindennapi munkáját. Globális megoldásaink, valamint helyi 

piaci ismeretünkön alapuló insightjaink képezik szolgáltatásunk alapját 
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világszerte több mint 100 országban. Innovatív technológiáink és kutatási 

megoldásaink alkalmazásával adatainkat insightokká alakítjuk, így 

biztosítva ügyfeleink számára, hogy versenyelőnyhöz jussanak, és 

széleskörű ismeretekkel rendelkezzenek a fogyasztó viselkedéséről és 

döntéseiről. További információért kérjük, látogassa meg a 

www.gfk.com/hu oldalt. 

http://www.gfk.com/hu

